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Naj uvodoma povemo, da je občina Mislinja 
kot upravno – administrativna enota delovala kar 
trikrat: prvič s komasacijo (združitvijo) manjših 
občin leta 1934, drugič od 1952 do 1955 in tretjič od 
leta 1995, ko se je osamosvojila od Mestne občine 
Slovenj Gradec.

Območje današnje mestne občine Slovenj 
Gradec in občine Mislinja se skoraj ujema z nekda-
njim »Srednjeveškim gospostvom Slovenj Gradec». 
(dr. Jože Koropec: Slovenjgraško od 11. do konca 
14. stoletja, Slovenj Gradec in Mislinjska dolina II, 
1999)

V obdobju avstrijske cesarice Marije Terezije, 
in njenega sina Jožefa II. v 18. stoletju je Mislinjska 
dolina spadala v okrožje (kresija) Celje. Z novo 
upravno razdelitvijo leta 1849 je Slovenj Gradec 
postal sedež okrajnega glavarstva. Obsegal je 
tri sodne in politične okraje in sicer: Marenberg 

(Radlje ob Dravi), Slovenj Gradec in Šoštanj. 
Mežiška dolina je spadala pod okrajno glavarstvo 
Velikovec. 

Območje današnje občine so leta 1850 razdeli-
li, in sicer: del pod okrajno glavarstvo Wolfsberg, v 
okrajno glavarstvo Slovenj Gradec sta spadali obči-
ni Šentjanž in Otiški Vrh, Trbonje pa v sodni in 
davčni okraj Marenberg. V sodnem okraju Slovenj 
Gradec je bilo 16 občin, delovale so do razpada 
Avstro – Ogrske, 1918. leta. Na območju sedanje 
občine Mislinja so tedaj delovale tri občine (sose-
ske).

V občino Mislinja so spadali kraji: Velika 
Mislinja, Mala Mislinja, Zgornji Dolič, Tolsti Vrh in 
Št. Lenart, kjer je bil sedež občinskega urada. Leta 
1897 je bil župan Ignac Jeromel.

K občini Št. Ilj pod Turjakom so spadali Št. Ilj, 
Dovže, Razborca in Straže, leta 1901 je bil župan 

RAZVOJ LOKALNE SKUPNOSTI V OBČINI MISLINJA 
OD 1849 DALJE

Zemljevid 1: Okrajno glavarstvo Slovenj Gradec, 1850. Občine: Mislinja, Št. Ilj pod Turjakom in Št. Vid nad valdekom (zelena barva)
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Franc Potočnik. Poudarjamo, da so bili železni-
ška postaja, poštni in brzojavni urad »Mislinje« 
v šentiljski občini. Št. Vid je obsegal Šentvid in 
Završe (Zemljevid 1).

Iz tega obdobja, leta 1917, je ohranjen dopis 

župana občine Mislinja Franca Planinšca, ki 
ga je poslal c. kr. okrajnemu glavarstvu Slovenj 
Gradec 28. 6. 1917. Na odtisu žiga beremo »občina 
Mislinja in okraj Slovenj Gradec v slovenščini in 
nemščini«. Zanimiva je vsebina:

Ignac Jeromel, p. d. Bedenik1, 
Župan občine Mislinja 1897

Franc Planinšec, p. d. Peter2

iz Male Mislinje
Župan občine Mislinja 1917, 
pozneje še leta 1922 in 1933 

1 Vir: Almanah avstrijskih županov 1848–1908
2 Vir: Potočnikova domoznanska zbirka
Fotografiji in zapisi Marija Koprivnikar, 
Glasilo občine Mislinja št. 8, dec. 1999

Ivan Merzdovnik iz Dovž
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Zemljevid 2: Zemljevid iz leta 1928 prikazuje upravno razdelitev v času Dravske banovine (1931–1941) – Slovenjgraški srez (okraj)
"Velika" občina Mislinja, 1935
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Nekdanje občine (soseske) Paški Kozjak, Paka 
in Spodnji Dolič pa so spadale pod Konjiški sodni 
okraj (glej zemljevid 1).

Zanimivi so podatki raziskovalca zgodovine 
koroškega šolstva Frančka Lasbaherja, ki ugo-
tavlja, da so bili v šolski svet šole Sv. Florjan v 
Doliču izvoljeni člani iz navedenih občin in obči-
ne Mislinja, iz katere so doliško šolo obiskovali 
tudi učenci iz Gornjega Doliča in Tolstega Vrha.

V šolskem letu 1887/88 so si občine deli-
le tudi deleže šolskih stroškov. Po prvi svetovni 
vojni, leta 1922, je bilo okrajno glavarstvo Slovenj 
Gradec preimenovano v sresko (okrajno) in spre-
menjeno tako, da so radeljski okraj ukinili in ga 
pridelili prevaljskemu srezu (pozneje so sedež 
prenesli v Dravograd).

Občini Spodnji Dolič in Paški Kozjak je od 
konjiškega prevzelo slovenjgraško srezko pogla-
varstvo. Tudi doliška šola je v šolskem letu 
1924/25 prešla pod srezko poglavarstvo Slovenj 
Gradec. (Franček Lasbaher: Zgodovina šolstva 
v Mislinjski dolini od pričetkov do osvoboditve 
1945, Slovenj Gradec in Mislinjska dolina II, 1999, 
str. 257)

Zemljevid »Administrativna razdelba mari-
borske oblasti«, ki je obstajala v času Kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev do šestojanuar-
ske diktature 1929, je slovenjgraški srez obse-
gal Mislinjsko in Šaleško dolino in občino Paški 
Kozjak, del občine Paka in del občine Spodnji 
Dolič. (glej zemljevid 2)

O združevanju (komasaciji) manjših občin v 
večje občine navajamo še občino Vitanje, s katero 
danes meji občina Mislinja. V novoustanovljeni 
občini Vitanje, 13. 9. 1933, so bile poleg okoliških 
manjših občin tudi občine Paka, Spodnji Dolič in 
Kozjak.

»Kmalu po združitvi so prejšnjo občino Kozjak 
priključili k občini Mislinja. Kakšni so bili vzro-
ki za to, ni znano. Zelo jasno pa so bile želje nek-
danjega vitanjskega župana, da bi trška občina 
izstopila iz združene občine … Težnje po odce-
pitvi drugih krajev so se pokazale leta 1936, ko 
so razpravljali o ustanavljanju manjših občin: 
Skomarje, Stranice in Šentflorjan … K občini 
Šentflorjan bi pripadal del Spodnjega Doliča in 
Pake. Zaradi vedno večjih dajatev so posamezni-
ki prikazovali odcepitev kot finančno izboljša-
nje položaja, vendar so se za tem skrivale druge 
koristi. Tako se je občina Mislinja z ustanovitvi-
jo občine Šentflorjan hotela znebiti gospodarsko 
šibkega Kozjaka in Tolstega Vrha …«.

(Duša Krnel – Umek in Zmago Šmitek: Kruh 
in politika, poglavja iz etnologije Vitanja, Občina 
str. 402, Ljubljana 1987)

Upravna razdelitev v času 
Dravske banovine (1931–1941)

Po razpadu Avstro–Ogrske, 1918, nova država 
Kraljevine SHS ni povsem prevzela stare upravne 
ureditve. Namesto prejšnjih 16 je bilo leta 1921 v 
Mislinjski dolini 10 občin.

V času Dravske banovine so pogosto združevali 
(komasirali, »spojili«) pa tudi razdruževali nekatere 
občine. Po Uredbi o spojitvi občin v Dravski bano-
vini leta 1933 so v srezu (okraju) združili nekate-
re tedanje občine. Tako naj bi se nekdanje občine 
združile v občino Mislinja. 

Po opravljeni komasaciji 1934 – 35 so se občine 
združile v občino Mislinja. Leta 1936 je v Mislinjski 
dolini delovalo 7 občin, in sicer: Mislinja, Pameče, 
Podgorje, Razbor, mestna občina Slovenj Gradec, 
Stari trg in Šmartno pri Slovenj Gradcu.

Toda leta 1938 so občino Stari trg ukinili in jo 
pripojili k »veliki občini Slovenj Gradec«. (zapisnik 
uprave občine Slovenj Gradec, št. 706)

Občina Mislinja je obsegala naslednja nase-
lja: Straže (zaselka Št. Lenart in Vovkarje), Dovže, 
Kozjak, M. Mislinja, V. Mislinja, Šentilj pod 
Turjakom, Šentvid nad Valdekom, Završe in Zgornji 
Dolič. (Krajevni leksikon Dravske banovine, 1937)

Sedanje območje občine Mislinja je med drugo 
svetovno vojno sprva spadalo v Šaleško – mislinj-
sko okrožje OF. Od avgusta do septembra 1944 je 
delovalo novo Okrožje Pohorje, ki je obsegalo tudi 
Mislinjsko – vitanjski okraj. Sekretar okraja je bil 
Avgust Krajnc – Marjan.

Od konca septembra 1944 do osvoboditve je 
delovalo Okrožje Dravograd, ki je združevalo 
Mislinjsko, Mežiško in zgornjo Dravsko dolino.

Okrajni odbor OF Slovenj Gradec je obsegal 
šest sektorjev. Pisni viri jih imenujejo tudi rajo-
ni ali gospodarski odseki, ki so opravljali funk-
cijo OF. (dr. Metod Mikuž, glej zapis J. Potočnik: 
Narodnoosvobodilni odpor v občini Mislinja, 1941 
– 1945)

Vir: Uredba o spojitvi občin v Dravski banovini, 1933
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UPRAVNA UREDITEV 
OD 1945 DO 1995

V Mislinjski dolini je bilo takoj po osvobodi-
tvi 16 krajevnih narodnoosvobodilnih odborov 
(KNOO), ki so jih leta 1946 preimenovali v kra-
jevne ljudske odbore. Na območju sedanje obči-
ne Mislinja so delovali v krajih: Dovže, Mislinja, 
Straže, Šentilj pod Turjakom, Šentvid nad 
Valdekom in Šentlenart.

»Takoj po koncu 2. svetovne vojne je bil ustano-
vljen družen okraj Šoštanj – Slovenj Gradec s sede-
žem v Šoštanju. Že ob koncu leta 1945 pa se je okraj 
Slovenj Gradec odcepil in bil priključen k maribor-
skemu okrožju. Prvi predsednik izvršnega odbora 
Okrajne narodnoosvobodilne skupščine za okraj 
Šoštanj – Slovenj Gradec je postal Anton Britovšek, 
podpredsednik Franc Sovič, tajnica Anica Štrbenk, 
odborniki pa Vinko Koren, Matevž Stropnik, Viktor 

Planinšec, Ivanka Jaš, Pavel Gams, Alojz Marzel, 
Franc Jevšek in Ivan Lesjak.«. (Damjan Kljajič, 
Velenje po letu 1945, Velenje, Razprave o zgodovi-
ni mesta in okolice; opomba: predsednik okraja je 
bil Slovenjgradčan in nekaj članov odbora iz krajev 
Mislinjske doline)

Toda kraji v Mislinjski dolini so od marca 1946 
pripadali okraju Prevalje, februarja 1948 so sedež 
le – tega presenesli v Dravograd. V času obsto-
ja okraja Dravograd, od februarja 1948 do junija 
1950, so v sedanjo občino Mislinja spadali nasle-
dnji kraji: Dovže, Mala Mislinja, Velika Mislinja, 
Razborca, Tolsti Vrh, Straže, Šentlenart, Gornji 
Dolič, Št. Vid nad Valdekom, Kozjak, Šentilj pod 
Turjakom in Št. Florjan v Doliču. (Uradni list LRS, 
št. 9 – 23. 11. 1948)

Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS februarja 
1948 so ukinili okraj Slovenske Konjice in k dra-
vograjskemu okraju pripojili Št. Florjan, del Pake 

Člani občinskega odbora »velike« občine Mislinja leta 1935

Sedijo z leve: 
1. Martin Čas – Inčko, Dovže; 2. Filip Mrak, Šentvid nad Valdekom, nekdanji župan; 3. ……... Jernej - Zupanc, Zgornji Dolič; 
4. nepoznan; 5. Edvard Rozman, župan, Šentilj, župan »velike« občine Mislinja; 6. Franc Planinšec – Peter, Šentilj; 
7. Gašper Pungartnik, p. d. Zilc, Mislinja; 8. Osvald Hübner, zaposlen pri Pergerju; 9. Jakob Jaš, Šentilj, nekdanji župan
V sredini stojijo: 
1. Franc Krajnc – Vaukan, Mala Mislinja; 2. Franc Čebular, Šentlenart; 3. Vili Prevolnik, Šentlenart; 
4. ….. Pristovnik, Završe (Šentvid nad Valdekom); 5. Franjo Aberšek, Šentlenart; 6. Alojz Krenker - Jakob, Straže; 
7. Anton Smonkar, p. d. Gašper, Gornji Dolič; 8. Franc Založnik, logar v Komisiji
Zadaj: 
1. Tone Vaukan – Jaš, Dovže; 2. Franc Borovnik – Zg. Golčar, Gornji Dolič; 3. Uršej, p.d. Grmič, Kozjak; 
4. Franc Blažič – Ramšak, Kozjak, nekdanji župan; 5.  Franc Rednak – Zg. Naveršnik, Završe; 
6. Jože Rošer – Pačnik, Šentvid, nekdanji župan; 7. Alojz Tretjak – Nogar, Razborca; 8. Rudolf Jeromel – Tisnikar, Mala Mislinja
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Žig OF iz Št. Ilja in žig Krajevnega ljudskega odbora Št. Ilj pod Turjakom, Okraj Dravograd, potrjujeta takratno upravno ureditev.

Nekateri žigi krajevnih narodnoosvobodil-
nih odborov, krajevnih narodnih (ljudskih) odbo-
rov in žig odbora osvobodilne fronte Št. Ilj – Mala 
Mislinja.
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in del Paškega Kozjaka. (Emil Lajh: Občina Zreče v 
času in prostoru, 2002, str. 192)

Št. Florjan je postal Srednji Dolič leta 1959, ko so 
ga odcepili od Spodnjega Doliča. (dr. Ivan Gams)

15. septembra 1949 je bil objavljen ukaz o pre-
mestitvi sedeža Okrajnega ljudskega odbora (OLO) 
iz Dravograda v Slovenj Gradec, do preimenovanja 
je prišlo 21. junija 1950. Slovenjgraški okraj je delo-
val do junija 1955.

Po Zakonu o razdelitvi LRS na mesta, okraje in 
občine, leta 1952, je Slovenj Gradec postal mestna 
občina, občine pa Mislinja, Podgorje in Šmartno 
pri Slovenj Gradcu.

Občina Mislinja je obsegala naslednje katastr-
ske občine in naselja: 

Stane Koprivnikar je bil predsednik Občine 
Mislinja od 1952 do 1955. Bil je tudi republiški 
poslanec v dveh mandatih.

Krajevna tabla na Paškem Kozjaku potrjuje, 
da je kraj v času Dravske banovine spadal v obči-
no Mislinja, prav tako od 1952 do 1955 in od 1995 
dalje.

Po ukinitvi okraja Slovenj Gradec 1955 so 
se štiri občine, in sicer Mestna občina Slovenj 
Gradec, Mislinja, Podgorje in Šmartno združile v 
Občino Slovenj Gradec. V Mislinji je deloval kra-
jevni urad, leta 1964 so bile ustanovljene krajev-
ne skupnosti. Zaradi velikosti Krajevne skupnosti 
Mislinja je nastala Krajevna skupnost Dolič. Ta je 
tedaj izdajala krajevno glasilo Naš glas, Krajevna 
skupnost Mislinja pa glasilo MI.

Dolgoletni tajnik krajevne skupnosti Mislinja 
je bil Oto Vončina, krajevne skupnosti Dolič pa 
Franc Jurač.

Vir: Krajevni imenik LR Slovenije, 1952

Stane Koprivnikar

Posnetek: J. Potočnik, 3. 8. 1977
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Prvi Odlok o spremembi območij naselij Mislinja, Tolsti Vrh, 
Gornji Dolič in Završe ter o uvedbi uličnega sistema v naselju 
Mislinja je sedanja Občina Mislinja dobila leta 1992, v času 
enovite Občine Slovenj Gradec.

Vir: Uradni list Republike Slovenije št. 26–29, 29. 5. 1992
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V skladu z Zakonom o ustanovitvi novih občin 
v Sloveniji se je leta 1994 nova Občina Mislinja 
odcepila od Mestne občine Slovenj Gradec in leta 
1995 začela delovati kot samostojna občina.

Občina Mislinja ima tri vaške skupnosti: Dolič, 
Dovže in Završe.

Mirko Grešovnik 
(1936–2003)
Otroški svet je preživel v Suhem Vrhu nad 

Prevaljami. Po učiteljišču v Mariboru je učite-
ljeval v Šentilju pri Velenju, nato krajši čas na 
Ravnah na Koroškem. Šolski upravitelj v Mislinji 
je bil polnih šestnajst let. Mnoge generacije učen-
cev in staršev se ga s spoštovanjem spominjajo kot 
človeka pokončne drže, poštenosti v odnosu do 
ljudi, narave in dejanj. Njegov naslednik, ravna-
telj Tone Gašper, je ob njegovem zadnjem slovesu 
poudaril, da je Mirko Grešovnik pustil neizbrisen 
pečat pri pedagoškem vodenju in rasti šole.

Od leta 1978 do upokojitve 1994 je bil načelnik 
Oddelka za občo upravo in družbene dejavnosti 
v, takrat enoviti, Občini Slovenj Gradec. Po naj-
boljših močeh je prispeval k hitrejšemu razvoju 
zdravstva, šolstva, kulture in športa v Mislinjski 
dolini.

Po ustanovitvi samostojne Občine Mislinja 
je bil prvi nepoklicni župan leta 1995, za tem je 
županoval še v drugi mandatni dobi do 2002. 
Krajani so cenili in spoštovali njegov velik prispe-
vek k napredku občine.

Mirko Grešovnik je za vsestransko uspešno 
delo prejel mnoga državna odlikovanja in prizna-
nja.

Mirko Grešovnik, prvi župan Občine Mislinja

Člani občinskega sveta, mandatna doba od 21. 12. 1994 do 14. 12. 1998
LDS: Rado Jeromel, Marjan Križaj, Miran Pogladič, Drago Pogorevc; SLS: Dominik Javornik, Jože Kotnik, dr. Tone Krajnc, Ivo Večko
SDSS: Milan Čas, Franc Tovšak; SKD: Danilo Skarlovnik, Peter Tovšak; DeSUS: Marija Sevčnikar; Neodvisni: Drago Pavlič

(Naša občina št. 1, december 1996; Delo, 10. 2. 1995)
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Večer, 1. 7. 1997
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Zakon o lokalni samoupravi dopušča, Statut 
Občine Mislinja pa določa, da ima Občina Mislinja 
svoj grb in zastavo. 

Avtorica Julija Zornik, sodelavka Studia Zodiak 
iz Ljubljane, je predlog grba utemeljila takole: 
»Pravijo, da majhne stvari štejejo v življenju. Tako je 
motiv, ki je uporabljen za grafično podobo znaka in 
grba Mislinje, tudi majhen in dokaj skrit na stran-
skih vratih cerkve sv. Ahaca. Vendar pove veliko. 
Ornamentna zvezda in cvet simbolizirata nebo in 
zemljo. Lahko si razlagamo zvezdo kot zvezdo stal-
nico, nekaj stalnega, trajnega. Cvet je predstavnik 
pomladi, čas cvetenja, bohotenja narave, plodno-
sti, rodovitnosti. Pokrajina Mislinje je razgibana, 
polna hribčkov, hribov, gozdov in travnikov, katere 
obdaja modro nebo. Tako v grafični rešitvi zvezdo 
in cvet loči napeta linija, ki ponazarja hrib. Izbira 
barve modra – nebo, zelena – zemlja – hrib, pou-
dari simbiozo med simboloma in deluje kot celota 
– narava.«

Občina Mislinja podeljuje priznanja ob občin-
skem prazniku ob koncu junija. 

Župan podeli naslednja priznanja: 
naziv častni občan Občine Mislinja,- 
zlati grb,- 
srebrni grb,- 
bronasti grb,- 
priznanje Občine Mislinja,- 
priznanje Športnik leta,- 
zahvala župana.- 

Častni občani Občine Mislinja:
Jože Tisnikar, slikar, 1997,1. 
Karel Jaš, duhovnik, 1998,2. 
Stanko Stoporko, dr. med., 2000 (posmrtno),3. 
Jože Tovšak, duhovnik, 2007.4. 
Leopoldina Bezlaj, ekonomistka, 2010.5. 

Naša občina, glasilo Občine Mislinja, izhaja 
štirikrat letno od leta 1996.

Šesterokraka zvezda in osmerolistni cvet nad vrati cerkve sv. 
Ahaca (znamenji v občinskem grbu)

Grb in zastava Občine Mislinja (Naša občina, št. 1, dec. 1996)
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Jože Tisnikar, slikar 
(1928–1998)       
Jože Tisnikar se je rodil kot prvi od skupno 

osmih Tisnikarjevih otrok v Mislinji. Pri voja-
kih se je usposobil za bolničarja in med leti 1951 
in 1983 je služboval kot obdukcijski pomočnik v 
Splošni bolnišnici Slovenj Gradec. Ob usmerjanju 
mentorja, profesorja Karla Pečka, primarija Staneta 
Strnada in primarija Draga Plešvčnika se je razvil 
v enega najizvirnejših in najpretreslivejših evrop-
skuh slikarjev. Imel je več kot sto samostojnih raz-
stav doma in v tujini. Doživel je štiri monografi-
je. Fenomen slikarja Tisnikarja je pritegnil ne le 
ocenjevalce njegovega ustvarjanja, temveč mnoge 
druge, kot so pisatelji, pesniki, gledališki in filmski 
ustvarjalci, ki so interpretirali njegov svet ali pa si 
ga izposodili za okvir novih umetniških stvaritev.

Prejel je več nagrad, med njimi nagrado 
Prešernovega sklada, Bernekerjevo nagrado, po 
smrti, leta 1999 pa Častni znak svobode Republike 
Slovenije. Leta 1998, še za življenja, je doživel veli-
ko retrospektivno razstavo v Koroški galeriji likov-
nih umetnosti.

Slikarju Jožetu Tisnikarju sta leta 1997 Občina 
Mislinja in Mestna občina Slovenj Gradec podelili 
naziv častnega občana.

Na Glavnem trgu, pred Koroško galerijo likov-
nih umetnosti, so leta 2003 odkrili spomenik 
Jožetu Tisnikarju, delo kiparja Mirsada Begiča. 

Prof. Karel Jaš, železomašnik 
(1901–1999)
Karel Jaš se je rodil v Šentilju pod Turjakom, v 

družini, kjer je bilo devet otrok. Po gimnaziji ga 
je mikal študij slavistike in teologije, toda odlo-
čil se je za teologijo. Leta 1926 je bil posvečen v 
duhovnika v mariborski stolnici. Dušno pastirsko 
pot je začel v Žalcu, petnajst let deloval pri Svetem 
Urbanu, današnjem Destrniku, kjer so mu, ob nje-
govi železni maši leta 1996, farani na župnijski 
cerkvi odkrili spominsko ploščo.

Med drugo svetovno vojno je bil izgnanec 
na Hrvaškem. Po vojni se je vrnil v domači kraj. 
Bogoslužje je pomagal opravljati pri sv. Joštu na 
Kozjaku, na Razborju, pri sv Miklavžu. Pozneje 
je v Mariboru, v dijaškem semenišču, poučeval 
angleščino, francoščino in nemščino. Postal je 
predavatelj na Teološki fakulteti (enota Maribor). 
Kot upokojeni profesor se je ponovno vrnil v roj-
stni kraj in pomagal pri bogoslužju pri sv. Urhu v 
Dovžah. Jožef Smej, pomožni škof, je ob njegovi 
smrti med drugim zapisal: »Iz njegove duhovniške 
osebnosti žarijo tri lastnosti, tri poteze: ljubezen 
do svetega bogoslužja, ljubil je duhovniško službo 
in bil je mož knjige in študija.«

OBČINA MISLINJA ZBORNIK 
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Stanko Stoporko, dr. med. 
(1927–1994)     
Stanko Stoporko je prišel v Mislinjo kot mlad 

zdravnik leta 1958. Kmalu je postal pravi »ljudski 
zdravnik«, saj so ga poznali ljudje po Mislinjski 
dolini, do Vitanja in Zreč. Znan je bil ne le kot 
dober zdravnik splošne medicine in ginekologi-
je, ampak je svoje znanje potrjeval v takratni kra-
jevni skupnosti v številnih društvih, zlasti pa na 
športnem področju. Dolga leta je bil predsednik 
Športno rekreativnega društva TVD Partizan 
Mislinja. Leta 1968 je prejel Bloudkovo plaketo za 
organizacijsko delo v telesni kulturi. Bil je nav-
dušen filatelist in velik ljubitelj gora. Planinsko 
društvo Mislinja neguje tradicionalni zimski 
Spominski pohod dr. Stanka Stoporka na Črni vrh.

Jože Tovšak, zlatomašnik 
(1929–2008)
Rojen je bil v Šentilju pod Turjakom, v števil-

ni narodno zavedni kmečki družini. Po gimnazij-
ski maturi je končal Teološko fakulteto v Ljubljani. 
V duhovnika je bil posvečen leta 1957. Od 1971 
do smrti je bil župnijski upravitelj v župniji pri 
sv. Mariji v Puščavi. Pesniti je začel že v gimna-
ziji. Domorodne in domoljubne pesmi, Sonete, 
Utrinke – razmišljanja in Sonetni venec je objavil 
v zbirki Med Pohorjem in Paškim Kozjakom, sku-
pno z Jožetom Krajncem, Stano Lušnic Arsovsko 
in Andrejo Martinc (2003). V času počitnic je v 
domačem kraju režiral in igral v številnih igrah. 
Pri domačinih še vedno živi spomin na predstavo 
Miklova Zala.

Leopoldina Bezlaj 
(1920)
V svojem bogatem ustvarjalnem življenju je veli-

ko prispevala k razvoju in ugledu kraja ter Občine 
Mislinja. Osnovno šolo je obiskovala v Šentilju, 
meščansko pa v Slovenj Gradcu. 

Leopoldina Bezlaj se je osemnajstletna zapo-
slila pri mislinjskem posestniku Pergerju. V času 
druge svetovne vojne je kot aktivistka pomagala 
odporniškemu gibanju, še posebej pri oskrbovanju 
tiskarne Sova v Mislinjskem jarku. 

Po vojni je službovala na LIP-u v Slovenj Gradcu 
kot obratovodja žage v Mislinji in kasneje kot 
vodja računovodskega sektorja. Ob delu je končala 
višjo ekonomsko in komercialno šolo v Mariboru. 
Aktivna je bila v družbenopolitičnih organizacijah 
in strokovnih društvih. Po upokojitvi 1976 je bila 
pobudnica za ponovno ustanovitev Turističnega 
društva Mislinja in kot predsednica skrbela za nje-
govo delovanje. Poldika, kakor jo kličejo znanci in 
prijatelji, rada pomaga mladim, ki iščejo pri njej 
podatke za diplomske ali seminarske naloge. Bogat 
je njen spomin na preteklost in znanje nemškega 
jezika: je prevajalka starih, tudi v gotici pisanih 
listin, za potrebe sodišča pa prevaja tudi zapise iz 
zemljiške knjige. Kot neutrudna publicistka obja-
vlja članke v občinskih glasilih, lokalnih časopisih, 
zbornikih in drugih publikacijah. Bezlajeva je tudi 
med pobudniki izdaje Zbornika Občine Mislinja in 
zaslužna članica uredniškega odbora.
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Druga mandatna doba 
od 21. 11. 1998 do 11. 11. 2002

Župan: Mirko Grešovnik

Skupna fotografija članov občinskega sveta (1998–2002): 
DeSUS: Anton Gašper, Tilka Prevolnik, Franc Jamnikar; LDS: Leopold Prevolnik – podžupan, Rado Jeromel, Zdravko Pogorevc; 
ZLSD: Ivan Krenker; SLS: Mirko Tovšak, Dominik Javornik; SDSS: Franc Tovšak, Andrej Lušnic; SKD: Peter Tovšak, Ivan Jovan

Vir: Večer, 7. 8. 1998  Faksimile naslovnice občinskega glasila, prvo leto 21. stoletja
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Tretja mandatna doba 
od 10. 11. 2002 do 22. 10. 2006

Župan: Viktor Robnik

Viktor Robnik je bil rojen v Mislinji leta 1946. Po 
Ekonomski srednji šoli v Slovenj Gradcu je diplomi-
ral na drugi stopnji Višje ekonomske komercialne 
šole v Mariboru leta 1974. Svoje znanje je prever-
jal v Železarni Ravne, Lesni Slovenj Gradec in se 
leta 1975 zapisal šaleški energetiki. Poleg delovnih 
obveznosti se je v Mislinji posvetil smučarsko-ska-
kalnemu športu. Viktor Robnik je prejel Blovdkovo 
plaketo leta 2002 za pomemben prispevek k razvo-
ju smučarskih skokov. 

Leta 2002 je postal župan Občine Mislinja. 
Drugič je bil izvoljen leta 2006. Viktor Robnik

Skupna fotografija dela članov občinskega sveta (2002–2006): 
SLS: Dominik Javornik, Jože Kotnik, Alojz Krenker, Hilda Tovšak; LDS: Rado Jeromel, Zdravko Pogorevc, Silva Uranjek; 
SDS: Andrej Lušnic, Franc Tovšak; DeSUS: Albert Mirkac, Janko Zakeršnik; SNS: Dušan Oder, Marko Smrtnik; ZLSD: Matjaž Konečnik
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Četrta mandatna doba
od 22. oktobra 2006

Župan: Viktor Robnik, univ. dipl. ekon.

Prejemniki občinskih nagrad in plaket 
v nekdanji skupni občini Slovenj Gradec

Nagrade:
 1. TVD Partizan, 1968
 2. Ludvik Pušnik, 1971

Plakete:
 1. PGD Mislinja, 1983
 2. Jože Uršej, 1984
 3. PGD Dolič, 1992
 4. Jože Kotnik, 1993

Prejemniki Vrunčevih nagrad in plaket 
v nekdanji skupni občini Slovenj Gradec

Nagrade:
 1. Valerija Jordan, 1971
 2. Mirko Grešovnik, 1975
 3. Viktor Jeromel, 1977
 4. Dragica Žohar, 1978
 5. Ivanka Lekše, 1980
 6. Bibijana Čas, 1982
 7. Elizabeta Pušnik, 1984
 8. Mira Grešovnik, 1987
 9. Marija Sevčnikar, 1989
10. Alenka Čas, 1991

Plaketa:
 1. Marjan Križaj, 1994

Jože Potočnik, prof.

Skupna fotografija članov občinskega sveta od oktobra 2006: 
SDS: Zlata Krebl, Boštjan Pavlič, Vili Rošer, Matjaž Tovšak; LDS: Marjan Križaj, Primož Pogorevc, Zdravko Pogorevc;
SD: Živko Jeseničnik, Franc Šilak; SLS: Jernej Mrak, Hilda Tovšak, Milan Hliš; SNS: Marko Smrtnik; DeSUS: Andrej Borovnik
(na fotografiji manjkata svetnika Hilda Tovšak in Boštjan Pavlič)
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